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Milí skauti, drahí rodičia!
Ani sme sa nenazdali a
máme tu december, s ktorým
prichádza
čas
adventu,
Vianoce a v neposlednom
rade oslavy konca roku 2019.
V supermarketoch už zopár
týždňov hrajú koledy a k
dostaniu sú rôzne ozdoby,
dekorácie,
stromčeky,
Mikulášske čiapky, hračky,
balíčky kozmetiky, Kofola s
príchuťou vianočného korenia
(nie,
nerobím
reklamu),
vlastne všetko vo vianočnom
šate... V televízii nám už dlho
vyskakuje zelený ikonický
týpek so škriekavým hlasom
a občas už z toho všetkého
máme pocit, že Vianoce sú
l en
j eden
obrovský
marketingový
ťah.
Avšak ako skauti,
plnohodnotní
členovia
spoločnosti
Vianoce
vnímame ako čas radosti a
pokoja. Či už v čase, keď z
vlaku odpálime babičkám
Betlehemské svetlo, alebo

keď sa s rodinou vyberieme
na polnočnú omšu... Počas
adventu je presne ten čas,
kedy by sme sa mali
jednoducho zastaviť, prestať
riešiť každodenné problémy
a pozrieť sa na svet z inej
stránky. Nech Vianoce nie
sú len o darčekoch a jedle,
ale najmä o pokoji na duši a
medzi
nami.
V tomto historicky
prvom
čísle
nášho
oddielového časopisu Vám
prinášam
zaujímavé
informácie z rôznych oblastí.
Verím, že každý z Vás si
počas najkrajšieho času v
roku nájde čas na prečítanie
niektorých
rubrík.
Na záver mi už len ostáva
popriať Vám všetkým v
mene celého prvého oddielu
Lipy Vranov nad Topľou
požehnané vianočné sviatky.
Dominika
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...niečo nové

Čo si možno nevedel

o SL NKU

VEDEL SI, ŽE SLNKO JE HVIEZDA?

4

Slnko je jediná hviezda v našej slnečnej sústave. Je to
najbližsia hviezda k nám, vzdialenosť medzi našou
planétou a Slnkom je necelých 150 miliónov kilometrov.
Ovplyvňuje naše ročné obdobia a dĺžku dní.

SLNKO
Keby nebolo
Slnka, zo Zeme
by bola
pravdepodobne
iba zamrznutá
planéta. Ak by
sme chceli celé
Slnko vyplniť
Zemeguľami,
potrebovali by
sme ich viac ako
milión. Také
obrovské je
Slnko v
porovnaní so
Zemou. Aj vďaka
jeho veľkosti je
omnoho ťažšie
ako všetky
ostatné planéty v
Slnečnej sústave
dohromady.
Taktiež má veľmi
vysokú teplotu, v
jadre môže
dosahovať až 15
miniónov
stupňov, na
povrchu "len"
5500°C.

Slnko má obrovskú
gravitačnú silu,
ktorá drží celú
Slnečnú sústavu
pokope. Do Slnečnej
sústavy patria
okrem Slnka planéty Merkúr, Venuša, Zen,
Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún,
mesiace týchto planét, rôzne meteoridy,

Slnko má momentálne približne 4,5
miliardy rokov. Odhaduje sa, že žiť
bude ešte 5 miliárd rokov, potom sa
tak zväčší, že postupne pohltí
všetky planéty Slnečnej sústavy.

VEDEL SI,
že deň 3. máj patrí
Slnku?
Deň Slnka vyhlásila
OSN vrámci
programu pre životné
prostredie UNEP.

3. máj
Deň
Slnka
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...skauting

Po krátkej pauze sa mohol
začať program. Vďaka
rozhovoru akýchsi ľudí z inej
planéty sme sa dozvedeli
nielen to, čo nás čaká na
tejto chate, ale aj tému
celoročnej hry. "Čo keby
sme ich vzali na iné
planéty, kde zistia, ako to
tam funguje?" pýtali sa
samých seba. "Získajú tam
veľa vedomostí a zručností,
ktoré potom budú môcť
využiť na svojej planéte,"
hovorili.  A tak o chvíľu na
to sme už stáli v rade a
čakali, kedy nás konečne
pustia na úrad, aby sme si
mohli urobiť cestovné pasy.
Sobotu ráno sme začali netradičnou
rozcvičkou  niesla sa v duchu 80tych
rokov.
Neskôr sme cez colnicu prešli na planétu
Brownsea, kde sme spoznali skauting
spred mnohých rokov  podujali sme sa
na varení kotlíkového guľáša, vyrábali si
zubné kefky, pastu a ústnu vodu z
prírodných materiálov, skúsili sme
odhadnúť vzdialenosť a výšku stromov,
vyrobili sme si jednoduchú geografickú
mapu a mnoho ďalšieho. Ešte predtým
nám však rozdali biele tričká, aby sme si
boli všetci rovní. Tie sme si ešte v
doobedňajšom čase mohli vylepšiť podľa
vlastných predstáv. Okrem toho nás na
tejto planéte naučili naši kamaráti,
mimozemšťania, tancovať rôzne tance...

Ako sa ti páčil úvod, kedy ste
ležali na perinách a radcovia
Vám rozprávali príbeh?

Aký najväčší zážitok si
odnášaš z chaty?

VÝZVA PRE TEBA!
Čo Ti na chate chýbalo?

Odpovedal by si na naše
otázky inak ako Robko?
Napíš nám na
lipyvranov@gmail.com a do
predmetu uveď "Výzva". Aj
vďaka Tebe môže byť budúca
akcia o niečo lepšia :)

1.12.

Zapáľ prvú sviečku na adventnom venci

9.12.

Urob niekomu rado

2.12. Poďakuj niekomu za to, čo robí pre svoje
okolie

10.12.
izby

Vymysli a vyrob via

3.12. Zamysli sa nad tým, čo pre Teba znamenajú
Vianoce a zapíš si to

11.12. Na tento deň sa vz
dôležité (napr. mobil, televíz

4.12.

Daj si pomaranč alebo mandarínku :)

12.12.

5.12.

Usmej sa na 5 náhodných cudzích ľudí

13.12. Vyhľadaj na interne
Vianociach

6.12.

Obdaruj niekoho malým darčekom

14.12. Porozprávaj sa s n
Vianoc

7.12.

Urob nejaký špeciálny dobrý skutok

15.12. Na najbližšej druži
radcovi, čo na ňom obdivuje

8.12. Vyskúšaj korčuľvanie, lyžovanie alebo inú
zimnú aktivitu

16.12.

Pomôž náhodnej c

Prispej na charitu

Ak si zvládol viac ako 15 úloh, napíš nám na mail lipyvranov
súhrn odovzdaj svojmu radcovi. Každú splnenú úlohu po

...aktuálne

osť pekným slovom

17.12.

Pusti si vianočné koledy

anočnú dekoráciu do svojej

18.12.

Sprav nejakú peknú fotku krajiny

zdaj niečoho, čo je pre teba
zor)

19.12.

Obleč sa do niečoho vianočného

cudzej osobe

20.12. Nauč sa krátku básničku o Vianociach
a poteš ňou niekoho

ete 10 zaujímavostí o

21.12.

Pomôž doma s prípravami na Vianoce

niekým starším o význame

22.12.

Pozri si vianočnú rozprávku alebo film

inovke povedz svojmu
eš

23.12.

Prines do svojej rodiny Betlehemské svetlo

alebo do verejnej zbierky

24.12.

Nájdi si čas na 15minútovú meditáciu

v@gmail.com a do predmetu uveď Adventné aktivitky alebo
opíš aspoň 1 vetou alebo fotkou. Odmena na teba čaká!

Poznávačka. O list akého stromu ide?
nápoveda: _ _ _ _ _

Poznávačka. O stopu ktorého zvieraťa ide?
A) srnka
B) diviak
C) jeleň

Aký uzol je na obrázku?
_ m _ _ l _ _ _ n _ spojka

Tvoje odpovede môžeš vložiť
do formulára, na ktorý link
nájdeš nižšie.
JEDNÉHO Z VÁS
VYBERIEME A ODMENÍME!
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc9NJusHlZ6rRZ_Ld9XFdfT_uyjaRQ
xo5RamtrnREE5m5Ug/viewform

